
المؤتمر الشعبي العام 
ل����ن ي���ق���ف م����ع ال���ح���وث���ي ض��د 

االخوان..
ول����ن ي��ق��ف م���ع االص�����اح ضد 

الحوثيين ..
سيقف على مسافة واحدة من 

ل��ق��وى .. مخلصًا  جميع ا
لوطنه ومحب لشعبه..

فالمؤتمر الشعبي العام:
م�����ؤس�����س ال����ت����ع����ددي����ة 

السياسية..
هدفه إيجاد دولة مدنية..

 ول��ه��ذا ي��ع��ول عليه 
ال���ي���م���ن���ي���ون ق���ي���ادة 
م����ش����روع ال����وص����ول 

إليها..
 ال��م��ؤت��م��ر وم��ؤس��س��وه 
ه����م م����ن ث��������اروا ع��ل��ى 

الظلم واالستبداد 
ال���ك���ه���ن���وت���ي 
وه��������������م م����ن 
عملوا بوطنية 

واخ�����������اص م��ن 
أج���������ل ت���ح���ق���ي���ق 

ال��وح��دة، ميثاقهم 
ت����واف����ق ع���ل���ي���ه ك��ل 

أطياف ونخب المجتمع 
وك���ل ال��ق��وى السياسية 
وال��ج��م��اع��ات، نعم ذلك 

الميثاق الوطني هو  رؤية المؤتمر الشعبي 
العام المعتدلة..

المؤتمر وسطي معتدل، ليس من 

أقصى اليمين وال من 
أصحاب اليسار، يؤمن 
بكل اآلراء ولغته دومًا 

وأبدًا لغة »الحوار«..
المؤتمر اليوم يواجه 
م���خ���ط���ط���ًا ي��ح��ي��ك��ه 
أع���داء ال��ب��اد وي��دب��ره 
المتربصون بها.. ممن 
يريدون زج الباد في 
حروب عبثية، طائفية 
وم��ذه��ب��ي��ة.. عرقية 
وعقائدية ، بعنصرية 

وعصبية..
ذلك المخطط أخطر من ارجاع اإلمامة عبر 
الحوثيين كما يزعم البعض، كما أنه أبعد 
من طمس المذهب الزيدي بالسني والوهابي 

كما يتوهم البعض اآلخر..
المخطط جهنمي أممي ينفذه متآمرون 
قسموا دول عربية وأسامية ويريدون 
اّلً أن ي��ن��ه��وا مهمتهم بتقسيم  إ

وشرذمة اليمن ..
ال��م��خ��ط��ط ع���ل���ى ال���ب���اد 
ك����ب����ي����ر.. وال���دل���ي���ل 
ت��س��اه��ل مجلس 
االم��ن المريب.. 
وت��ق��اع��س��ه عن 
العمل على ايقاف 
نزيف الدم، وعبث 
طرفي الصراع الذي 
يقود إلى تدمير الوطن 

وقتل أبنائه.
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زاوية حارة

فيصل الصوفي

قبل شهور قليلة أشاعت قيادات في حزب اإلصاح شائعات 
عن تواصل يجري بينها وبين قيادات في المؤتمر الشعبي العام، 
من أجل ما س���مته "فتح صفحة جدي���دة"، وقد نفت  القيادات 

المؤتمرية صحة تلك الشائعات التي يسربها حزب اإلصاح.
وفي الفترة األخي���رة تواترت تصريح���ات لقيادات إصاحية 
عن رغبة حزبها في إجراء مصالحة، ومن هذه القيادات رئيس 
الكتلة النيابية لحزب اإلصاح، وكذلك القيادي اإلصاحي أمين 
العكيمي الذي كرر دعوته مرتين إلى الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح رئيس المؤتمر الش���عبي العام، واللواء علي محس���ن، 
وعيال الشيخ عبد الله األحمر، دعاهم في المرة األولى إلى إجراء 
مصالحة وطنية، وفي المرة الثانية دعاهم إلى هذه المصالحة، 
والتحالف، م���ع تذكيرهم- أو تهديدهم- بأنه���م إن لم يفعلوا 

فإن"داعش اليمن"سوف تظهر عاجًا..
ومن هذا القبي���ل أيضًا تصريحات القيادي اإلصاحي عبد الله 
العديني، الذي اعتبر التحالف مع الرئيس السابق وحزبه واجبًا 
ا ص���در من حزب  دينيًا ووطني���ًا، وقال ما يش���به االعتذار عمَّ
اإلصاح ووسائل إعامه خال الفترة الماضية، وقريب من ذلك 
قاله باألمس الحسن أبكر رئيس فرع حزب اإلصاح في محافظة 

الجوف.
وكل هذا جيد، ولكن س���تذروه الرياح، ما ل���م يعزز باعتذار 
لحزب المؤتمر وللشعب، يصدر رسميًا من أعلى هيئة قيادية 
في حزب اإلصاح، ثم بعد ذلك ُينظر في المقترحات األخرى، 
إذا كانت تهدف حقًا إل���ى مصالحة وطني���ة أو تحالف بين هذه 
األطراف، يخدم الوط���ن والصالح العام، وذلك ل���ن يتأتى إال إذا 
أثبت اإلص���اح أنه قد ول���د والدة جديدة، وتخل���ى عن نزعات 
التآمر واإلقصاء والحروب المذهبية، وفك ارتباطه بالجماعات 
اإلرهابي���ة، وقب���ل بمخرج���ات الح���وار الوطني بدون ت���ردد أو 

انتقائية.
على أني اعتقد أن ذلك" دونه خرط القتاد"، كما يقول المثل 
العربي القديم، ذلك ألن حزب اإلص���اح- في يقظته المتأخرة 
هذه- يتحرك تحت تأثير الهزائم الماحق���ة التي مني بها، كما 
يتحرك تحت تأثي���ر الش���عور بالعزلة التي تحيط���ه بها بقية 
أحزاب المشترك، فضًا عن الضغوطات التي يعانيها من الرعاة 
الدوليين الذي���ن أصبح���وا يتعاملون معه بوصف���ه أحد طرفي 
الحرب الدائرة ف���ي بعض المناطق، ففي ه���ذه األجواء تخلقت 
اليقظ���ة اإلصاحية.. إن الفك���رة الجوهرية التي ت���دور حولها 
دعوات اإلص���اح للمصالحة والتحالف، ه���ي هاجس الحوثيين، 
يريدون مصالحة وتحالفًا إلى جانبهم ضد طرف سياسي معين، 
أي أن اإلصاح يس���عى إلى تكتيك آني، غير وطني، بل من أجل 
تقويت���ه في مواجهة الحوثيي���ن.. والدليل عل���ى ذلك أن حزب 
اإلصاح قد طرح أمام الجميع بديًا، في حال عدم مؤازرته ضد 
الحوثيين، وهذا البديل صرح به، غير واحد من قيادات اإلصاح، 
وفي مقدمتهم رئيس الحزب محمد اليدومي الذي هّدد بقدوم 
موجة داعشية، إذ قال إن الذين "أقروا" أفعال الحوثيين عليهم 
أن يتقبلوا أفع���ال تنظيم"داعش اليمن"!، ب���ل ويتعاملون مع 
أفعال تنظيم داعش، بصدر رحب، كما تعاملوا مع الحوثيين!

وه���ذا ال���كام، ليس زلة لس���ان م���ن اليدوم���ي، إذ أن قيادات 
إصاحية أخرى مثل أمين العكيمي قالت نفس الكام، وحس���ن 
أبكر رئيس حزب اإلصاح في الجوف كان أكثر صراحة في إعان 

التحالف مع القاعدة!

> عندم���ا نتح���دث ع���ن إرس���اء التقالي���د 
الديمقراطية، إنما نتحدث عن النباء الذين كان 
لهم شرف إرساء تلك التقاليد، وعندما نتحدث 
عن التداول الس���لمي للس���لطة إنما نتحدث عن 
الحكماء الذين تبنوا ذلك المبدأ، وعندما نتحدث 
عن حقن الدماء إنما نتحدث ع���ن النجباء الذين 
ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل إعمار األرض 
وتجديد الحي���اة وبناء الدول���ة، وأولئك وحدهم 
الذين كان لهم ش���رف اإليثار بق���وة االعتصام 
بحبل الله المتين، الذين تجملوا بالصبر الجميل 

وتحلوا بمكارم األخاق ونبل األفعال..
نع���م الديمقراطي���ة وتقاليده���ا الحميدة من 
عامات النضج السياس���ي الذي لم تبلغه القوى 
السياسية المصابة بجنون السلطة وظلت ترفضه 
ومازالت لم تبلغ الرشد السياسي بعد، وقد قلنا 
ذلك عقب االنتخابات األولى للجمهورية اليمنية 
في مؤلفنا »الحالة السياسية في اليمن المعاصر 
ومكان���ة المؤتمر الش���عبي العام بي���ن األحزاب 
السياس���ية- دراس���ة تحليلية لنتائ���ج انتخابات 
1993م« عندم���ا قلنا من خال تلك الدراس���ة 
التحليلية أن القوى السياس���ية الصاعدة لم ولن 
تبلغ الرشد السياس���ي وحتى بعد عشرين سنة 
ولم تكن تلك النتيجة عبثي���ة بل علمية مبنية 
على حيثيات علمية تم استخاصها من الدراسة 
التحليلية لنتائج االنتخابات األولى في الجمهورية 
اليمنية، وألن تل���ك القوى ال تؤم���ن بالنقد البناء 
فإنها لن تستفيد من تجارب الحياة السياسية، 
ا  ا تقدم زمن تجارب الحياة السياسية كلمَّ وكلمَّ

قدم���ت دلي���ًا جديدًا 
عل���ى فش���لها وربم���ا 
يص���ل األم���ر إل���ى أنها 
تحك���م عل���ى نفس���ها 
بالفن���اء م���ن الحي���اة 

السياسية..
لقد ب���ات من الواجب 
ى  ك���ر بذ ء  الحتف���ا ا
السابع عشر من يوليو 
1978م، ألن تل���ك 
الذكرى مدرسة تعلمنا 

من خالها إرساء التقاليد الديمقراطية الحضارية 
التي كان لألخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
شرف وضع آلياتها وااللتزام بنتائجها منذ السابع 
عش���ر من يولي���و 1978م وحت���ى 21 فبراير 
2012م، وعندما نحتفل في المؤتمر الشعبي 
العام بهذه الذك���رى الخالدة في حياة اليمنيين 
���د قيم الديمقراطية وُنعلي من ش���أن  إنما نجسِّ
آلياتها ونقدر نتائجها ونعتز بممارستها وندلل 
من جديد على قوة اإليمان بها وعدم التفريط 
في مسارها الذي جعل كل يمني حر يشعر بأمانة 
المسؤولية في صنع حاضر اليمن ومستقبله، أما 
الذين حاولوا تبديل جلوده���م فإنهم بعيدون 
عن الرش���د السياس���ي وس���يظلون كذلك ما لم 
يعترفوا بأخطائهم ويقدموا اعتذارًا للش���عب 

ا اقترفوه في حقه من العقوق الفاجر.. عمَّ
إن القدرة على استيعاب األحداث واالستفادة 

من تج���ارب الحياة 
السياس���ية واحدة 
من أعظم عامات 
النضج السياس���ي، 
والمؤتمر الش���عبي 
الع���ام ق���د تجاوز 
كل ذل���ك وأصب���ح 
مدرسة على القوى 
السياسية أن تتعلم 
منه »فن الممكن« 
ال���ذي يحقق الخير 
للناس كاف���ة، بداًل م���ن اس���تخدام مصطلحات 
التنكر والكيد الذي ال يخلف غير الفشل الذريع، 
ولعل األزمة السياسية التي فرضها االنقابيون 
عل���ى اليم���ن واحدة م���ن وصم���ات الع���ار التي 
س���تاحق كل من حاول اس���قاط الدولة وعشق 
الخراب والدم���ار خدمة ألعداء اليم���ن الذين ال 
يروق لهم رؤيته آمنًا ومستقرًا ومزدهرًا وقويًا..
إن تزام���ن ذك���رى الس���ابع عش���ر م���ن يولي���و 
1978م م���ع الثل���ث الثاني من ش���هر رمضان 
الكري���م لهذا الع���ام ل���ه معانيه ودالالت���ه التي 
ينبغ���ي عل���ى الق���وى السياس���ية أن تجعل منه 
محطة روحانية تراجع اقوالها وأفعالها وتضعها 
ف���ي مي���زان الع���دل واالنص���اف وتحك���م فيها 
الموضوعية المطلقة لتحري صورتها الحقيقية 
بما خلفته م���ن اآلثار الكارثية على الش���عب ثم 
تحاسب نفسها على ذلك ان مكنت ضميرها من 
اليقظة واالنتباه ثم تراجع محطات الحوار مع 

المؤتمر الش���عبي العام بمصداقية وس���تجد أن 
ما كان يطرحه المؤتمر الشعبي العام وقيادته 
الحكيمة ممثلة في الزعي���م علي عبدالله صالح 
كان عي���ن الحقيقة التي تخ���دم الوطن كله، ثم 
عليها بعد أن تعت���رف بأخطائه���ا الكارثية أن 
تقدم االعتذار للش���عب، فإن قبل الشعب ذلك 
االعتذار فإن عليه���ا بعد ذلك أن تمد جس���ور 
الثقة مع كل المكونات السياس���ية على الساحة 
الوطنية وتعترف أن الجميع ش���ركاء في الحياة 
السياسية وأن تحسس اإلنسان اليمني بإنسانيته 
ومس���ؤوليته في بن���اء الدولة اليمني���ة الحديثة 

القادرة والمقتدرة..
إن مدرس���ة السابع عش���ر من يوليو 1978م 
تحتاج إلى الوف���اء وااللتزام بمكارم األخاق التي 
تحلى به���ا المؤتم���ر الش���عبي الع���ام وقياداته 
الوطنية.. ولذلك ينبغي أن تقف القوى السياسية 
الجديدة أمام بوابة هذه المدرس���ة لتدرك أنها 
بداية انطاق الحياة السياسية التي حققت اآلمن 
واالس���تقرار وقادت إلى انجاز الوح���دة اليمنية 
وحققت أفقًا واس���عًا في المش���اركة السياسية 
وانطلقت صوب التنمية الشاملة، وال ينكر ذلك 
إاّل من ه���و قاصر ولم يبلغ الرش���د السياس���ي.. 
ولذل���ك نكرر الدع���وة- ونحن في الثل���ث الثالث 
من ش���هر رمضان الكري���م- للقوى السياس���ية 
الت���ي أصابه���ا الغرور إل���ى االس���تفادة من هذه 
االس���تراحة الربانية والروحاني���ة المائكية لكي 
تحاس���ب نفس���ها وتبدأ من جدي���د على طريق 

الديمقراطية والتنمية الشاملة، بإذن الله.

د. علي العثربي

تتواصل اص���داء المصالحة الت���ي اطلقتها قي���ادات حزب 
»اإلصاح« مؤخرًا كمش���روع موجه للمؤتمر الش���عبي العام 
بعد أن احست بقرب سقوط حزبها سياسيًا وجماهيريًا بعد 
مضي ثاث س���نوات ونيف من ركوبه موج���ة احداث الفتنة 
واالنقاب الفاشل الذي كاد أن يودي بالباد والعباد .وتنساق 
هذه األصداء في مسارين األول مسار حمائم اإلصاح والثاني 
صقوره . وآخر م���ا وصلنا من مواقف الفري���ق األول تصريح 
للبرلماني »عبدالل���ه العديني »  القيادي في جماعة االخوان 
المسلمين في اليمن أكد فيه- في معرض اجاباته عن اسئلة 
مقابلة صحفية- بالقول » إن المصالحة مع المؤتمر الشعبي 
العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح واجب 
شرعي خصوصًا في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن 
وهي مصلحة كبرى لدفع مفسدة أكبر«.. وهو هنا محق في 
ذلك بالنسبة لما يتعلق بحزبه والمآل الذي ينتظره في حال 
ظلت صقوره تستمرئ المناكفة والكيد السياسي على الرغم 
من ادراكها أن حزبها على مشارف هاوية لن تقوم له قائمة 

لو سقط فيها. 
وفي محاولة يائس���ة يعمد الفريق الثاني وهم الصقور إلى 
المراهنة على شق صفوف المؤتمر وإضعافه ومن ثم إماء 
ش���روط المصالحة عليه وذلك بمغازلة ما يطلقون عليهم 
»المؤتمريين الشرفاء« أو»وطنيي المؤتمر« وما إلى ذلك من 
تسميات.. متجاهلين أن من يس���مونهم بذلك قد انسحبوا 
منه في بداية أزمة 2011م والبعض من هؤالء أسسوا لهم 
ما يسمى بكيان » األحرار » ونالوا حظهم في حكومة الوفاق 
والبعض اآلخر التزم الصمت وبدأ يفكر في العودة إلى السرب 
بعد أن عرف معدن حزبه المؤتمر وتماسك زعيمه واتساع 

رقعة شعبيته في الوسط الشعبي والسياسي .
فإلى هؤالء »الصقور« ����� وما هم بصقور في الواقع �� نقول: 
إن المؤتمر الش���عبي العام ليس في عجلة من أمره ليهرول 
لمصالحتهم بعد أن تخلى عنهم شركاؤهم وعرابوهم في 
الخليج العربي والمحفل الدولي.. وبوجيز العبارة نقول لهم 
ال تصال���ح مع م���ن تآمر علين���ا وارتكب مج���ازر فينا وعبث 
بمنج���زات الوح���دة ونهب ث���روات الوطن .وإن تم���ادوا في 
غيهم فا مناص من أن نوجه لهم قول الشاعر »أمل دنقل« 

مخاطبين زعيمنا القائد الفذ:
)ال تصالْح!

..ولومنحوك الذهب
أترى حين أفقأ عينيك

ثم أثبت جوهرتين مكانهما..
هل ترى..؟

هي أشياء ال تشترى..: 
* * *

ال تصالح
ولوناشدتك القبيلة

باسم حزن »الجليلة«
أن تسوق الدهاَء

بدي - لمن قصدوك - القبول
ُ
وت

سيقولون:
ها أنت تطلب ثأًرا يطول

فخذ - اآلن - ما تستطيع:
قليًا من الحق..

في هذه السنوات القليلة
إنه ليس ثأرك وحدك،
لكنه ثأر جيٍل فجيل(.

فهل يفهون هذه الرسالة جيدًا؟ نأمل ذلك!!

الـ17 من يوليو.. 
 والنضج 
السياسي!!

علي عمر الصيعري

التصالح في نظر 
صقور وحمائم 

اإلصالح!!

يجمع الناس في هذا الوطن المنكوب 
بأنه ال يوجد شعب حتى في جبال الهمايا 
يعذب من حكومته مثل شعبنا اليمني 
الذي كان����ت بادنا تعرف بالس����عيدة .. 
نعم ال يوجد شعب ُيعذب مثلنا من قبل 
حكومة تعرف أو تسمى بالوفاق الوطني 
جاءت ليس بإرادة ش����عبية مثلما جاءت 
الحكوم����ات الس����ابقة، وأعن����ي هنا عبر 
االنتخاب����ات البرلمانية ، ب����ل جاءت وفقًا 
للمب����ادرة الخليجية وآليته����ا التنفيذية 
من أجل إنهاء األزمة السياسية المفتعلة 

عام 2011م والتي هدف����ت إلى االنقاب 
على الشرعية الدستورية .. حكومة االسم  
أنه����ا وفاق وطن����ي ولكن الواق����ع المعيش 
يؤك����د عكس ذلك حيث س����يطرت عليها 
الجماع����ة المس����لحة المعروف����ة باإلخوان 
وقبل الشعب بهذه الحكومة معتقدًا أنها 
س����تصلح األمور كم����ا كان كب����ار أعضائها 
يتحدث����ون أثن����اء األزمة وقب����ل االنقاب.. 
ولكن ونحن اليوم في الع����ام الثالث تقريبًا 
وأوضاع الناس والعباد من سيئ إلى أسوأ.. 
كل شيء تحول من جميل إلى قبيح .. انعدم 
األمن واالس����تقرار المعيش����ي والس����كاني 
وأصبح الخ����وف هو عنوان ه����ذا البلد الذي 
عاش نحو ثاثة عقود في أمن واس����تقرار 
وبجدي����ة يش����ق طريق����ه نح����و االزده����ار 
االقتص����ادي  وتحس����ين معيش����ة الن����اس 
وخدماته����م .. واقص����د الكهرب����اء والمياه 
والصحة والتعليم وتوفير الضروريات من 
المش����تقات النفطية وغيرها .. وفوق كل 

هذه المصائب أصبح اليمن بداًل من اليمن 
الس����عيدة بلد اإلرهاب .. أصبح العالم كله 
حتى األصدقاء قبل األشقاء يعرفون بأن بؤر 
اإلرهاب في بلدنا.. وصورتنا أصبحت اليوم 
سوداء ومخيفة بعد أن كنا في أنظار العالم 
وفي زمن حكم الزعيم علي عبدالله صالح 
من خير الشعوب التي تستقبلهم الدول.. 
صور كثيرة يعجز القلم عن االسهاب بها 
ونحن في وضع أشبه بغابة حيوانات، القوي 
ي����أكل الضعي����ف.. ولكننا اليوم س����نكتفي 
بالحديث ع����ن الكهرباء والمي����اه والصحة 
والتعلي����م والدول����ة وتنه����ار الحكومة إن 
كنا مازلنا على اعتقاد ب����أن لدينا حكومة.. 
فالكهرب����اء الت����ي وصل����ت بانقطاعاته����ا 
المس����تمرة إلى حد الجنون أصبحت مصدر 
تعاس����ة لغالبية أبناء الوطن ومصدر رزق 
للعصابات االجرامية التي جاءت بعد األزمة 
لتنهب كل شيء.. الكهرباء أصبحت -خاصة 
ونحن في هذا الش����هر المبارك- نقمة على 
الن����اس كل الن����اس حت����ى الذي����ن يملكون 

»الموترات« التي اس����توردها أحد أبرز 
مش����ائخ اإلص����اح .. »الموت����رات« بدأ 
صوته����ا في الش����وارع والبيوت يختفي 
النعدام الديزل والبترول .. والمصيبة 
أن كل ش����يء مرتب����ط بالكهرب����اء حتى 
المستش����فيات وهي طبع����ًا خاصة ألن 
المستش����فيات الحكومية ال تستطيع 
أن توف����ر ش����يئًا للمري����ض.. أق����ول 
المستشفيات الخاصة رفعت األسعار 
أضعافًا ألنها تعتمد على المولدات في 
ة غرف العمليات والعناية وحتى  إضاء
االستقبال .. هذا خافًا ألزمة المياه  فنحن 
في مدن س����احلية تكفي الحرارة الشديدة   
فيها للقضاء عل����ى الناس خاص����ة المرضى 
واألطفال وكبار السن.. كل شيء مخيف في 

السعيدة اليوم.
زد على ذلك االنف����ات األمني الذي وصل 
إل����ى خط����ف األطف����ال واغتصابه����م  ث����م  
ذبحهم وكأننا لسنا في مدينة هي كما كانت 
في زمن الزعيم علي عبدالله صالح عاصمة 

اقتصادية  وتجارية.
س����ألني طفل����ي باألمس: ه����ل يا باب����ا فيه 
حكوم����ة ف����ي البل����د؟! قل����ت ل����ه: »لم����اذا 
تس����أل؟!«.. أج����اب: في����ن الكهرب����اء، فين 
المياه فين التعليم ، فين العسكر، ويقصد 

)الشرطة(؟
أس����ئلة طفلي هي عنوان السعيدة اليوم 
فمت����ى يصح����و الش����عب ويس����قط ه����ذه 
األوضاع؟! متى س����تعود اليمن إلى عهدها 

السابق؟!!.. حتى هذا أصبح حلمًا.

إقبال علي عبداهلل

المخيف 
أننا في بلد 
السعيدة!!

د / محسن حسين العُمري

المؤتمر لديه مشروع وطني
اإلختالف
في األصل

لماذا نحرص أن نكون أشخاصًا 
ومامح وصورًا مختلفة ماعدا 
أنفسنا .. وهل اآلخر بالضرورة 
ه����و األفض����ل ؟ وهم نعيش����ه 
وندف����ع ثمن����ه م����ن حياتن����ا 
ومشاعرنا . ننش����غل بالصورة 
وننس����ى األصل . الص����راع بين 
األقنعة واألش����كال , اشكالية 
تجع����ل عاقاتن����ا مش����وهة , 
فاآلخ����رون يحت����ارون م����ع من 
يتعامل����ون . ماهي����ة حقيق����ة 
الش����خصية . محاولة التجميل 

المزيف والتقمص لش����خصيات هي ليست 
نحن ينتج عنها أحيانًا كيان ممسوخ يفتقد 

اللون والطعم والرائحة.
الحي����اة ال تس����تحق كل ه����ذا اإلجته����اد . 
فالمس����ألة أبس����ط بكثير من ذلك . عندما 
نكون أنفس����نا بواقعنا دون نف����اق أو تصنع 
وإظه����ار حقيقة ه����ي ليس����ت حقيقتنا بل 
نرضى بش����خصيتنا وعيوبن����ا , نتصالح مع 
أنفسنا , لينعكس هذا على حياتنا وتصبح 
الحياة أجمل . الُعم����ر أقصر من ان نمضيه 
في مس����ارات بعيدة عن حقيقتنا ونظهر 
أم����ورًا هي ليس����ت موجودة أص����ًا وكم من 
أشخاص ننبهر بهم من البدايات لنكتشف 
الحقًا أنهم عبارة ع����ن قناع رقيق ومزيف 
ال يتحمل ضوء الحقيق����ة . أحيانًا نتعاطف 
معه����م ألنهم يعيش����ون أزمة م����ع ذاتهم 
وتناقض����ًا دائمًا م����ع العالم حوله����م . نعم 
المزيفون للحب والصدق والوفاء يشوهون 
جمالية الحب والحي����اة ويفقدوننا الثقة في 

اآلخرين .
رغم أنهم لو تعاملوا وكانوا أنفسهم دون 
تلوين وال أقنعة لكانوا أجمل رغم جحودهم 

ل����كل ماه����و خي����ر وجمي����ل ف����ي التعميم 
والتخصيص وربما يكون����وا مقبولين رغم 
قبح مشاعرهم الصريحة .. أنا ومن منطلق 
فهمي العلمي وتجربتي المتواضعة أقول أن 
أفضل الطرق للوصول لإلنسان هي الصدق 
والصراحة حتى نتمكن من الوصول لإلنسان 

.
نعم يج����ب أن تكون العاقات اإلنس����انية 
في نهاية األمر , مش����اعر صادقة وليست 
مصالح . إن الصورة التجميلية التي يحرص 
بعض األش����خاص على استنساخها هي في 
ذاتها  اللغم الذي يحمل في باطنه اإلحباط 
والشعور بالخداع والزيف والكذب , ومتى ما 
اهتزت الثقة فإن الكيان سيتصدع، فالثقة 
هي كنس����يج العنكبوت ال يمك����ن إصاحه 

عندما يتمزق ..
التنوع والتباي����ن جزء من جمالي����ة الحياة 
, ومن إعج����از الخالق الكريم جل ش����أنه أن 
كل ش����خص مختلف عن اآلخر . ويستحيل 

التطابق التام ..
الخاتمة أقول :

احذروا التقليد والتصنع فالتقليد ليس في 
السلع التجارية فقط، بل حتى في البشر.

عبداهلل المغربي

إما تتحالفوا 
معي وإما »داعش«


